ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 15/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 118/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 26 του µήνα Μαΐου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 9645/22-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σταµατέλου ∆ήµητρα
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σέρβος Κων/νος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την εκφώνηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος
και συµµετέχει στην διαδικασία.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό συµβολαιογράφου, για άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου του
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ'10528/28/1/1992 συµβολαιογραφική πράξη πώλησης αυτοκινήτου
µε παρακράτηση κυριότητας της συµβολαιογράφου Αθηνών , Ελένης Χεκιµιαν –Παντελεηµονίτου.
Στην ως άνω πράξη είχε συµβληθεί ο πρώην ∆ήµος Σφακιωτών δια του εκπροσώπου ∆ηµάρχου
Γεράσιµου Γληγόρη
και η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΕΜΙΚΟ -ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.
Το όχηµα ήταν ένα καινούργιο λεωφορείο αυτοκίνητο, κατασκευής εργοστασίου της FIAT-IVECO ,
ΤΎΠΟΥ α.45.10.
Ως τίµηµα συµφωνήθηκε το ποσόν 8.899.200 ευρώ
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Πλην όµως συµφωνήθηκε να παρακρατηθεί η κυριότητα στην ως άνω εταιρεία µέχρι την
αποπληρωµή του τιµήµατος απο τον πρώην ∆ήµο στην πωλήτρια .
Περαιτέρω για να µπορεί ο ∆ήµος Λευκάδας να το διακινεί πρέπει να άρει την ως άνω
παρακράτηση κυριότητας , δια συµβολαιογραφικής πράξεως .
Η επιτετραµµένη στα Κρατικά συµβόλαια, συµβολαιογράφος κα Βλασσοπούλου , η οποία είναι και
κατά χρονολογική σειρά εγγραφής ως µέλος η πρώτη στο Σύλλογο Συµβολαιογράφων περιφέρειας
Νοµού Λευκάδας, εισηγείται να ορισθεί προς σύνταξη της ως άνω συµβολαιογραφικής πράξης
άρσης παρακράτησης της κυριότητας του ως άνω αυτοκινήτου ο συµβολαιογράφος Λευκάδας κ.
Κερχουλάς Νικόλαος
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισµού συµβολαιογράφου
προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης άρσης παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτου
µάρκας FIAT-IVECO τύπου A.45.10 του ∆ήµου Λευκάδας , ως καθολικού διαδόχου του πρώην
∆ήµου Σφακιωτών , στην προτεινόµενη µετά απο εισήγηση της κας Βλασσοπούλου Ακριβούλας
συµβολαιογράφου Λευκάδας , συµβολαιογράφο κ. Κερχουλά Νικόλαο κάτοικο Λευκάδας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα, αποφασίζει:
Τον ορισµό του συµβολαιογράφου, κ. Κερχουλά Νικόλαου, κατοίκου Λευκάδας, προς σύνταξη
της συµβολαιογραφικής πράξης άρσης παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτου µάρκας FIATIVECO τύπου A.45.10 του ∆ήµου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 118/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

